
REGULAMIN 

X Biesiady Teatralnej w Pałacu Młodzieży w Katowicach 

I. Organizator: Pracownia Teatralno - Impresaryjna Pałacu Młodzieży oraz Śląskie Laboratorium 
Pedagogiki Teatru, Fundacja Szafa Gra oraz Teatr Gliwicka 9a. 

II. Miejsce i termin realizacji: 
Pałac Młodzieży w Katowicach, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice, 25-27 maja 2015 r. 

III. Cel: 
 Prezentacja, promocja dorobku artystycznego oraz wymiana doświadczeń amatorskich teatrów 

poszukujących, oraz grup teatralnych o charakterze warsztatowym oraz wspólne doskonalenie umiejętności 
aktorskich po przez działania warsztatowe 

IV. Zasady uczestnictwa: 
1. W Prezentacjach mogą wziąć udział amatorskie grupy teatralne, teatry studenckie, poszukujące własnej 

ekspresji scenicznej. 
2. Czas trwania spektaklu nie jest określony.  Czas montażu do 60 minut a demontażu do 15 minut. 

Prezentacje mogą mieć formę sceniczną lub plenerową. 
3. Do udziału w Prezentacjach zespoły są kwalifikowane przez Organizatorów po nadesłaniu: wypełnionej 

karty zgłoszenia wraz z załącznikami, linkiem do prezentacji. Zgłoszenia należy przesłać na maila  
teatr.gliwicka9a@gmail.com  terminie do  5.05.2015 r. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kwalifikacji zespołów po za procedurą.     
5. Zespoły zakwalifikowane do udziału w Prezentacjach zastaną poinformowane do dnia  8.05.2015 roku  
6. Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne. Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z transportem i 

noclegiem. 
7. Prezentacje mają charakter przeglądu, a wstęp na spektakle jest bezpłatny. 
8. Zespoły mają prawo uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach, które są ważną częścią X Biesiady 

Teatralnej. 

V. Informacje dodatkowe: 
1. Organizatorzy dysponują sceną na 440 widzów, nagłośnieniem i oświetleniem ( szczegółowy schemat 

sceny i oświetlenia do pobrania ze strony Internetowej http://pm.katowice.pl/teatr ). Więcej informacji na 
Fb https://www.facebook.com/pages/Sala-Teatralno-Kinowa-Pałacu-Młodzieży-w-Katowicach  

2. Organizatorzy nie zapewniają elementów scenograficznych do spektakli. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystaniach w mediach materiałów filmowych, 

fotograficznych powstałych w czasie trwania Prezentacji oraz przysłanych w tym celu przez zespoły. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu Prezentacji po uprzednim powiadomieniu 

zainteresowanych. 
5. Regulamin i kartę zgaszenia można pobrać ze strony internetowej www.szfagra.org oraz stronie 

www.pm.katowice.pl  
6. Szczegółowych informacji o Prezentacjach udziela Maciej Dziaczko ( Tel. 502817742) na FB https://

www.facebook.com/pages/Pracownia-Teatralno-Impresaryjna-Pałac-Młodzieży-w-Katowicach 
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